
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Druk nr 421 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI INFRASTRUKTURY, 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI 

oraz 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 3 marca 2017 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 3 marca 2017 r. nad ustawą  

o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 4, 7-12, 15, 18 i 22. 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 

 Infrastruktury Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

 (-) Stanisław Kogut (-) Andrzej Stanisławek 
   

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych 

(-) Grzegorz Bierecki 

andrusz
0303



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

 

1)  w art. 2 w pkt 6 po wyrazach „(Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.” 

dodaje się wyrazy „; w przypadku przewozu, o którym mowa w art. 5 

ust. 1 dotyczącego paliw ciekłych, którymi obrót wymaga uzyskania 

koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2007 r. poz. 220) warunkiem uznania za 

podmiot odbierający jest posiadanie przez osobę fizyczną, osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej dokonującą nabycia paliw ciekłych koncesji na obrót takimi 

paliwami”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Augustyna, 

L. Czarnobaja 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3. 

 

2)  w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) podmiot wysyłający – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą 

działalność gospodarczą dokonującą: 

a) dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług: 

– ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów – 

w przypadku gdy jest dostawcą towaru, a po wydaniu 

towaru jest on przewożony na rzecz podmiotu 

odbierającego, 

– uprawnioną do rozporządzania towarami jak właściciel 

w momencie rozpoczęcia przewozu – w przypadku gdy 

dostarcza towary na rzecz podmiotu odbierającego 

w celu dokonania dostawy towarów po zakończeniu 

przewozu towarów, 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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b) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu 

ustawy, o której mowa w lit. a, 

c) eksportu towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa 

w lit. a;”; 

3)  w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) podmiot wysyłający – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzącą 

działalność gospodarczą, która w związku z realizowanym 

przewozem dokonuje: 

a) dostawy towarów, 

b) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 

c) eksportu towarów 

- w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Augustyna, 

L. Czarnobaja 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawek nr 5 i 6. 

 

4)  w art. 3: 

a) w ust. 2: 

– w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy „, z uwzględnieniem pkt 2 

lit. a” oraz w lit. b skreśla się wyrazy „, z uwzględnieniem pkt 2 

lit. b”, 

– skreśla się pkt 2, 

– w pkt 3 skreśla się lit. a, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. ... i ... w brzmieniu: 

„.... Systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz 

towarów objętych: 

1) podkategoriami PKWiU: 

a) 19.20.29 w opakowaniach jednostkowych nie większych 

niż 11 litrów, 

Poprawka 

KBFP, KGNI, KI 

poparta przez 

połączone komisje 
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b) 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy 

w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 

5 litrów, 

c) 20.14.75 w opakowaniach jednostkowych nie większych 

niż 5 litrów, 

d) od 20.59.41 do 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych 

nie większych niż 16 litrów, 

e) 20.59.43 zawierających alkohol etylowy 

w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 

16 litrów; 

2) pozycjami CN: 

a) 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach 

jednostkowych nie większych niż 5 litrów, 

b) 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 

11 litrów, 

c) 2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 

11 litrów, 

d) 3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 

16 litrów, 

e) 3811 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 

16 litrów, 

f) 3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach 

jednostkowych nie większych niż 16 litrów. 

.... Systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz 

towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w opakowaniach 

jednostkowych nie większych niż 5 litrów.”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 6 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 3 w ust. 2 w pkt 2: w lit. a: 

a) w tiret pierwszym wyrazy „powyżej 11 litrów” zastępuje się 

Poprawka 

senatorów: 

M. Augustyna, 

L. Czarnobaja 



– 4 – 

wyrazami „powyżej 500 litrów”, 

b) tiret czwarte otrzymuje brzmienie: 

„– 20.59.41 w opakowaniach jednostkowych powyżej 500 

litrów niezależnie od liczby opakowań,”, 

c) po tiret czwartym dodaje się tiret … w brzmieniu: 

„– 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych powyżej 16 

litrów niezależnie od liczby opakowań,”; 

 

6)  w art. 3 w ust. 2 w pkt 2 w lit. b: 

a) w tiret drugim na końcu dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem olejów 

smarowych i pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 

2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje 

białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do 

kodu CN 2710 19 99, które podlegają systemowi monitorowania 

przewozu towarów, o ile są przewożone w opakowaniach 

jednostkowych powyżej 500 litrów”, 

b) w tiret czwartym wyrazy „powyżej 16 litrów” zastępuje się 

wyrazami „powyżej 500 litrów”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Augustyna, 

L. Czarnobaja 

7)  w art. 3: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz 

towarów, który nie jest związany z wykonaniem czynności 

podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli 

przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający 

przesunięcie międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów, 

który zawiera w szczególności: 

1) dane nadawcy towaru obejmujące: 

a) imię i nazwisko albo nazwę, 

b) adres zamieszkania albo siedziby; 

2) numer identyfikacji podatkowej nadawcy; 

Poprawka 

KBFP, KGNI, KI 

poparta przez 

połączone komisje 
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3) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, 

w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii 

PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości towaru; 

4) dane adresowe miejsca magazynowania towaru – wysyłki; 

5) dane adresowe miejsca magazynowania towaru – przyjęcia.”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. ... w brzmieniu: 

„.... Przepisu ust. 5 nie stosuje się do przewozu towarów, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1.”; 

8)  w art. 3 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz 

„użytkowanymi” zastępuje się wyrazem „używanymi”; 

Poprawka 

KBFP, KGNI, KI 

poparta przez 

połączone komisje 

9)  w art. 17 w ust. 4 wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 3”; Poprawka 

KBFP, KGNI, KI 

poparta przez 

połączone komisje 

10)  w art. 20 skreśla się ust. 2; Poprawka 

KBFP, KGNI, KI 

poparta przez 

połączone komisje 

11)  w art. 20: 

a) w ust. 5 na końcu dodaje się wyrazy „, po zaokrągleniu w górę do 

pełnych złotych”, 

b) w ust. 6 skreśla się wyrazy „zaokrąglając je w górę do pełnych 

złotych,”; 

Poprawka 

KBFP, KGNI, KI 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 12, 15  i 18 należy głosować łącznie. 

 

12)  w art. 21 w ust. 3 po wyrazach „na wniosek odpowiednio podmiotu 

wysyłającego albo podmiotu odbierającego” dodaje się wyrazy „lub 

z urzędu”; 

Poprawka 

KBFP, KGNI, KI 

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 13, 16  i 19 należy głosować łącznie. 

 

13)  w art. 21 w ust. 3 skreśla się wyrazy „, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3”; Poprawka 

senatorów: 

M. Augustyna, 

L. Czarnobaja 

14)  w art. 22 w ust. 2 wyrazy „5 000 zł” zastępuje się wyrazami „1 000 zł”; Poprawka 

senatorów: 

M. Augustyna, 

L. Czarnobaja 

15)  w art. 22 w ust. 3 po wyrazach „na wniosek przewoźnika” dodaje się 

wyrazy „lub z urzędu”; 

Poprawka 

KBFP, KGNI, KI 

poparta przez 

połączone komisje 

16)  w art. 22 w ust. 3 skreśla się wyrazy „, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3”; Poprawka 

senatorów: 

M. Augustyna, 

L. Czarnobaja 

17)  w art. 24 w ust. 1 w części wspólnej wyliczenia wyrazy „10 000 zł” 

zastępuje się wyrazami „1 000 zł”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Augustyna, 

L. Czarnobaja 

18)  w art. 24 po ust. 2 dodaje się ust. ... w brzmieniu: 

„.... W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu 

wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika lub interesem 

publicznym, na wniosek odpowiednio podmiotu wysyłającego, 

podmiotu odbierającego albo przewoźnika lub z urzędu, organ może 

odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, 

z uwzględnieniem art. 26 ust. 3.”; 

Poprawka 

KBFP, KGNI, KI 

poparta przez 

połączone komisje 

19)  w art. 26 skreśla się ust. 3 i 4; Poprawka 

senatorów: 

M. Augustyna, 

L. Czarnobaja 
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20)  po art. 27 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Karę pieniężną nakłada się, o ile w ramach 

przeprowadzonej kontroli, o której mowa w niniejszej ustawie lub innej 

kontroli lub postępowania ustalono, iż skutkiem naruszenia przepisów 

ustawy było powstanie uszczuplenia należności budżetu państwa lub 

gdy nie ustalono odbiorcy towarów.”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Augustyna, 

L. Czarnobaja 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 21 wyklucza głosowanie poprawki nr 22. 

 

21)  art. 39 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 39. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia 

ogłoszenia.”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Augustyna, 

 

22)  w art. 39 wyrazy „art. 21–25, art. 26 ust. 1–3 i ust. 5, art. 27 ust. 1 i 2, 

art. 28 oraz art. 32” zastępuje się wyrazami „art. 21–32, art. 34 oraz 

art. 35 pkt 2”. 

Poprawka 

KBFP, KGNI, KI 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


